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Interjú dr. Faragó Péterrel
„Van még tennivalónk”

- Azt gondolom, nem a vélet-
len műve, hogy az elmúlt 8 év
után ismét Ön mellett tették
le a voksukat a sajószentpéte-
riek.
- Köszönettel tartozom mind-
azoknak, akik támogatásukkal
segítették, hogy újra a város
polgármestere lehessek, vagy
másként fogalmazva, hogy to-
vábbra is polgármester marad-
hassak. Biztos vagyok benne,
hogy az elmúlt 8 év munkájá-
nak ebben komoly szerepe volt,
az igazi örömöt azonban az je-

lenti számomra, hogy a polgá-
rok – ezzel a döntéssel – felha-
talmazást adtak arra, hogy a
2006-ban megkezdett munkát
befejezhessem, hiszen bőven
van még tennivalónk. A mosta-
ni ciklus végére ennek a telepü-
lésnek arra a szintre kell eljut-
nia, hogy infrastruktúra vonat-
kozásában egy modern, európai
kisváros nívóján álljon. Ezért
pedig keményen kell dolgoz-
nunk az elkövetkező években
is.
- Polgármester úrról köztu-

Városunk polgármestere az október 12-i helyhatósági
választásokat követően immár 3. ciklusát kezdte meg a
település élén, ráadásul egy korábbi törvénymódosítás
következtében már nem négy, hanem öt éven keresztül
irányítja Sajószentpétert. Úgy gondoltam, így a ciklus
elején tartsunk egy kis számvetést, s nézzük meg, milyen
feladatok várnak a város vezetésére az elkövetkezendő
fél évtizedben.

dott, hogy mind önmagának,
mind a kollégáinak feszített
tempót diktál. Az elkövetke-
zendő öt évben melyek lesz-
nek azok a területek, amelyek
meghatározzák majd a munka
ritmusát?
- Talán mondanom sem kell, de
a már korábban megkezdett fej-
lesztéseket folytatnunk kell! Az
intézményeink közül a Móra
Ferenc Utcai Tagóvoda teljes
felújítása szükséges, még akkor
is, ha részleges felújításokat
már eddig is végeztünk az épü-
leten. Kicsit árnyaltabb a kép a
Hunyadi Mátyás Tagiskola ese-
tében, hiszen tudjuk, az álta-
lános iskolák 2013. január 1-jé-
től állami fenntartásba kerül-
tek, így ebben az esetben az ön-
kormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
összefogására lesz szükség
ahhoz, hogy ez az intézmény is
megújulhasson. Szintén fontos,
sőt, talán a legfontosabb feladat
a felszíni csapadékvíz-elvezetés
teljes körű kiépítése. A város-
ban még mindig találhatunk
olyan utcákat, ahol nincs meg-
felelő árokrendszer, vagy ha
van, akkor az hiányos. Nem le-
het úgy a csapadékvizet eleve-
zetni, hogy az utca elején elkez-
dődik az árok, majd 20 méteren
keresztül szünet, s aztán me-
gint folytatódik. Erre a terület-
re tehát kiemelt figyelmet kell
fordítanunk! Folytatom a sort
az utakkal és a járdákkal. Úgy
vélem, ezen a területen nem
állunk rosszul, a Szabadságte-
lepen azonban most is vannak
olyan utcák, ahol bizony na-
gyon hiányzik a járda. Egy kis
türelmet kérek az ott lakóktól,
hiszen ma már rendelkezünk
olyan géppel, mellyel járdala-
pokat tudunk gyártani, így en-
nek a kivitelezése olcsóbban
megoldható, mintha ezeket a
betonelemeket meg kellene
vásárolnunk. Felvetődött már
korábban is a Bercsényi tér
burkolatának cseréje, melyet az
elkövetkező időszakban meg is

valósítunk, ez a központi he-
lyen fekvő terület ugyanis
szebb, igényesebb burkolatot
érdemel. Lehet, hogy ezzel kel-
lett volna kezdenem a sort, a
Városgondnokság épületének
korszerűsítése, felújítása
ugyanis jelenleg is zajlik.
A projekt elsődleges célja, hogy
a Startmunka-programban
résztvevők számára higiénikus
és egészséges munkakörülmé-
nyeket teremtsünk, s így a Vá-
rosgondnokság a települési fog-
lalkoztatás valódi központjává
váljon.
- Miután néhány nap múlva
az év legszebb, legmeghittebb
pillanatait éljük át, arra ké-
rem, ossza meg velünk ünnepi
gondolatait!
- Minden család életében fon-
tos szerepet kap a karácsony, s
ki-ki a maga módján ünnepel.
Egy dologban azonban meg-
egyezünk: mindannyiunkat
örömteli várakozás tölt el. Vár-
juk a szenteste semmihez sem
hasonlítható hangulatát, a
fenyő jellegzetes illatát, a gond-
talan együttlétet a családtagok-
kal, az ajándékok okozta meg-
lepetéseket. Akadnak, akik már
hetekkel az ünnepek előtt el-
kezdik a készülődést. Kitaka-
rítják a házat, feldíszítik az ud-
vart, világító égősorokat füg-
gesztenek a fákra. Vagyis sokat
adnak a külsőségekre. A nagy
kérdés azonban az, hogy a szí-
vüket, a lelküket is ünneplőbe
öltöztetik-e. Fontos, hogy ne
csupán a külsőségekre kon-
centráljunk ebben a néhány
napban, ne csak az ajándékok
pénzben kifejezett értéke szá-
mítson, hanem az az érzés do-
mináljon, amit a szeretteink
(szüleink, testvéreink, gyerme-
keink, unokáink) közelsége
jelent számunkra. E gondola-
tok jegyében kívánok városunk
minden polgárának boldog,
meghitt ünnepeket, és sikerek-
ben, eredményekben gazdag új
évet!
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A béke fejedelme

Karácsony napjain, alkalmas
időben, remélhetőleg jól fűtött
szobában, belenéz ez újságba,
és e sorokat olvasva egy kicsit
én is otthonába lehetek, és kí-
vánok Önnek, szeretteinek
örömteli, békés, szent kará-
csonyt!
Azért tehetem, mert bő kétezer
évvel ezelőtt megszületett Jézus

Krisztus, az Isten Fia, Megvál-
tónk. Korábbi időben Izaiás
próféta az eseményt így jöven-
dölte: „Nagy ujjongással töltöd
el őket, kitörő örömet adsz ne-
kik… Mert gyermek születik
nekünk, fiú adatik nekünk, s az
ő vállára kerül az uralom. Így
fogják hívni Csodálatos Tanács-
adó, Erős Isten, Örök Atya, Bé-
ke Fejedelme.” (Iz 9, 1-5) Kato-
likus templomainkban az éjféli
misén olvassuk ezt a szakaszt.
A nevekre figyelek. CSODÁ-
LATOS TANÁCSADÓ. Pe-
regnek előttem a keresztelések,
a házasságkötések, a szentmi-
sék, elsőáldozók, még a teme-
tések is, akik igénylik a szolgá-
latomat, mert életük e fontos
eseményét az én szolgálatom-
mal is Istennek akarják aján-

dékozni, Isten áldását kérik.
A Szentírásban olvasható sok
jézusi tanács mellett hiszem,
hogy életünk sok döntésénél is
Ő, a Betlehemben született Is-
ten fia a tanácsadónk.
ERŐS ISTEN, aki sokszor
gyengének mutatkozik, sőt, en-
gedi, hogy elmenjünk mellette,
észrevétlen marad. Azonnal
segít, ha kérjük. Sok gyógyítha-
tatlannak hitt fájdalmat begyó-
gyított. Egyszer két vak ember
kért tőle gyógyulást. Nem
mondta, hogy olyat teszek,
amit el sem tudtok képzelni.
Azt mondta: „Legyen hitetek
szerint!” Erre megnyílt a
szemük.
ÖRÖK ATYA, aki gyermekeit
hazavárja. A távolra kerültért
aggódik, elébe megy. Neki

örömlakomát rendez. A vendé-
gek, szomszédok előtt visszahe-
lyezi fiúi méltóságába. Atyai
mivoltát az idők végéig meg-
tartja az Isten, soha nem változ-
tatja meg, mert akinek születé-
sét most ünnepeljük, Ő tanított
úgy imádkozni, hogy Atyának
szólítsuk.
BÉKE FEJEDELME: Jó
mondásokat tanultam Sajó-
szentpéteren. Legutóbb: „A
harag mérgezi a lelket, és békét-
lenséget hoz a családba.” Azon-
nal tedd ki! Több idős házas-
pártól hallottam: „Soha nem
feküdtünk le haraggal.” Ők
társai lettek a betlehemi Gyer-
meknek. Legyen Ön is!

Tisztelettel: Takács Alajos
plébános

Készülődés az ünnepre
Mennyire érezhető mind-
annyiunk számára, hogy
olyan rohanó az élet, oly ne-
hezen tudunk megérkezni
rendesen az életünk esemé-
nyeire, ünnepekre, így akár a
karácsonyra is. Szinte nem
tudjuk eléggé korán kezdeni,
hogy mindennel elkészül-
jünk. Megfogadjuk, hogy a kö-
vetkező évben mi lesz más-
ként, milyen hamar belevet-
jük magunkat a készületbe, és
persze a helyes készületbe.
Mindenki máshogy készül.
Sokszor gondolkodunk, mi is
az igazi karácsonyi készület.
Dickens Karácsonyi ének c.
művében az egyik szereplő-
nek csak számlák tömkelege,
kiadások növekedése. Hát en-
nél sokkal több kell, hogy le-
gyen. Csodálatos az emberi
szeretet, egymás ajándékozá-
sa, ugyanakkor fontos, hogy
Krisztus megtestesülése ép-
pen azért történt, hogy meg-
értsük, mindannyiunknak ki
kell fejeznünk egymás felé,
hogy valóban mi magunk va-
gyunk az igazi ajándékok, ha
felismerjük életünkben, mi-
ként tudunk igazán az életben

ember – társak lenni.

Miért várjuk évről évre an-
nak az eljövetelét, aki már el-
jött? A várakozásban mindig
erő van. Annak az ereje, hogy
én miként tudom magamat
készíteni annak, aki nekem
mindent elkészített. Van eb-
ben egy kis érthetetlenség?
Igen, hiszen a mindenek
Teremtőjének csak az lehet
ajándék, hogy én miként vá-
lok igazán hozzá hasonlóvá, és
persze így igazán emberré. A
várakozás és a készület teszi
igazán éretté a találkozást,
mert valóban egy úton, egy
szinten történik meg a talál-
kozás. Ha csak egyoldalú a
készület, soha nem fog halad-
ni egy síkon, hanem csak el
egymás mellett. Abban pedig
nincs valós tapasztalat.

Az egyik hivatalban játszó-
dott le a következő esemény.
Egy idős, görnyedt bácsi állt
sotban kb. egy órán át. Alig
várta, hogy beadhassa a papír-
jait. A hölgy rápillantott az
iratra, és kiszólt: „Fáradjon a
mellettem lévő ablakhoz, ezt

ott intézik!” Ott is vagy har-
mincan álltak sorba. Az öreg,
fá-radt ember felnyögött: „Az
Isten szerelmére, drága asszo-
nyom, egy kis emberi jóakara-
tot kérek. Nyújtsa már át ezt az
írást a kolléganőjének, ne
kelljen amott is egy óráig sor-
ba állnom!” Néhányan léleg-
zetvisszafojtva várták a vá-
laszt. Hogy a hangtól-e, a
mondanivalótól vagy a fáradt
ember szavától: „Az Isten sze-
relmére…”, de a hölgy egy pil-
lanatra felnézett, azután szó
nélkül elvette a papírt, átnyúj-
totta kartársnőjének, az rá-
ütötte a pecsétet, és visszaadta
az ablakon. És akkor ez az em-
ber behajolt, és ezt mondta:
„Az Isten áldja meg!” A hölgy
az ablak mögül zavartan
visszanézett, és halkan felelte:
„Magát is.” Mennyire fontos
mondat: „Az Isten szerelmé-
re.” Az Isten szerelmének mi
már a nevét is tudjuk: Jézus
Krisztus.

Fontos éreznünk: az Isten
úgy szerette a világot, hogy
egyszülött fiát adta. Ha el-
gondolkodunk, mit adtunk

legutóbb ajándékba, örültek-e
neki vagy nem, vagy éppen
többet vártak-e. Ám annál
többet nem adhatunk, amikor
is az Isten szeretete miatt az
ember az embernek jót akar.
Ezt már az Isten szeretete cse-
lekszi bennünk, hogy a jót is
jól tudjuk akarni. És ahol a jót
jól akarja az ember az ember-
nek az Isten szeretete miatt,
ott az Istennek adatik a di-
csőség, és a földön békesség
születik az emberek között.

Jármi Zoltán
görög katolikus parochus
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2014 karácsonyára készülődve
Csodálkozástól tágra nyílt gyer-
mekszemek, nyílt, őszinte, ér-
deklődő gyermekarcok. A tit-
kot fejtegetjük: ki feküdt ott
kétezer évvel ezelőtt abban az
ormótlan betlehemi jászol-
ba?… „Isten Fia.” De mit je-
lent ez, hogy Isten fia? Nekem
is van fiam – valami hasonlót?
Isten az apa, és a Fiú a fiú?
„Nem…” Akkor ki volt ő, ki le-
hetett? Mit tudtok róla?
Sorra szedjük ujjhegyre a dol-
gokat: a Szűztől való születést,
amit Ézsaiás írt le, azt hiszem,
nagyon bátran, mert mit is je-
lent az, hogy a „szűz szül
fiat”?…Véleményem szerint a
saját gondolkozását is jócskán
túllépte, mert olyan nincs,
hogy valakinek apa nélkül le-
gyen gyereke. És Ézsaiás mégis
leírta. Aztán a próféciákat: hol
fog születni, hogy fog születni,
hol fog lakni, miket fog tenni
(olyanokat is, amik messze
meghaladják az emberi képes-
ségeket), hogy üldözött és
megvetett lesz, hogy keresztre
fogják feszíteni, ÉS HOGY
HARMADNAPRA FEL FOG

TÁMADNI. Ezek mind ki
voltak jelentve róla előre. Ki
volt ő, hogy a Biblia, az
Ószövetség jó előre megmon-
dott róla ilyen dolgokat?
Bódás János költő, református
lelkész írja az egyik versében:
„Ím, legelőször barmok szeme
tágul ámulattal az égi Jöve-
vényre”. Ki tudja? Lehet, hogy
a barmok az egészből nem vet-
tek észre semmit. De az embe-
rek annál többet. Először a
pásztorok, aztán a napkeleti
bölcsek, aztán Anna, Simeon,

aztán egyre többen és egyre
többet, és egyre élesebb és
sürgetőbb lett a kérdés: ki vagy
TE? És erre a kérdésre min-
denki adott valamilyen választ:
az Isten küldöttje, egy próféta,
egy ámító, egy tévtanító, egy
zavarodott elme (ilyen is van a
Bibliában), egy lázító, Pilátus
például ezt: INRI (Jesus-
Nasarenus Rex Judeorum – a
názáreti Jézus, a zsidók királya
- ezt íratta ki a keresztre héber,
görög és latin nyelven).
De ki volt ő valójában? Az em-

ber azt szeretné, hogy mondja
meg valaki a választ. Ezért is
kérdik tőle sokszor: Ki vagy?
Mondd meg a választ! És Jézus
mindannyiszor nyitva hagyja a
kérdést. Mert a kérdésre min-
denkinek magának kell a vá-
laszt megtalálni? Az is lehet,
hogy erre sincs válasz.
Aztán a Biblia arról beszél,
hogy hogyan próbálják az ő tit-
kát a feltámadása után megfejte-
ni. Vannak, akik egészen odáig
elmennek, amit Pál apostol a
Római levél 9. fejezetében jegy-
zett le: Krisztus a „mindenekfe-
lett örökké áldandó Isten.”
Ezt a titkot fejtegetjük a gyere-
kekkel. Készülünk a kará-
csonyra. Próbáljuk megérteni,
hogy miért olyan nagy ünnep.
Még akkor is, ha valaki nem azt
ünnepeli, ami karácsonykor
történt. Miért kezdődött akkor
egy teljesen új kor?
Mindenkinek áldott készülő-
dést, és áldott ünnepet kívá-
nunk a Nagytemplomi Refor-
mátus Gyülekezet nevében.

Borbély János lelkipásztor

Xmas helyett CHRISTmas

Mindig megrökönyödöm, ha
bemegyek egy nagy bevásárló-
központba vagy ajándékbolt-
ba, és Christmas helyett

Xmas-t olvasok a kirakatok-
ban vagy ajándéktárgyakon.
(Már az is furcsa, hogy angolul
és nem magyarul kell olvas-
nom, hogy karácsony…) Az
idősektől is minden évben
karácsonykor hallhatjuk,
hogy régen hogyan ünnepel-
tek ilyenkor. Ma már kiforgat-
ták a lényegét ennek az ünnep-
nek, bazárt csináltak a kará-
csonyból. És milyen igaz, no-
ha elcsépeltnek hangzik ez a
valós megállapítás. „Ha elmú-
lik karácsony, a szeretet lángja
halványabban ég” – szól a régi
Neoton-sláger. És talán van-
nak, akik úgy gondolják, hogy
egy évben egyszer, ha formáli-
san is, de elég kifejezni a há-
lánkat a szeretteinkért, aztán
mehet minden tovább. Lehet,
hogy vannak, akik úgy hiszik,

hogy adni természetes dolog.
De ha végiggondoljuk, mi sem
tudnánk adni, ha nem kap-
tunk volna! Vagyis nem ter-
mészetes az adás lehetősége.
Egyszer kaptunk egy életet, le-
hetőséget a nem pusztán üres
létezésre. Hányszor mondtuk
már, ha valaki szívességet tett
nekünk, vagy csak egyszerűen
segített, hogy meg fogjuk neki
hálálni. Meglehet, hogy eze-
ket az úgynevezett tartozáso-
kat még ma sem teljesítettük.
De ha mégis, egyvalakinek
még mindig tartozunk. An-
nak, akitől kaptuk a kezdetet,
ezt a létet, amely önmagában
is lehetőség arra, hogy adhas-
sunk neki is és másoknak is.
De hogyan is lehetne ezt a fel-
foghatatlan tartozást csökken-
teni a Mindenható felé? A leg-

első, hogy tiszteletet és hálát
adunk azért, hogy élünk, hogy
adhatunk. És ezt hogyan kell
gyakorlatba ültetni? Azzal
tiszteljük Megalkotónkat, ha
megtesszük, amit kér, ha az ő
beszéde szerint élünk hétfőn
is, és nemcsak vasárnap dél-
előtt, hanem a hét minden
napján. Poroljuk le a hagyo-
mányok és formalitások háló-
ját az ünnep valóságáról! Mert
nem feledkezhetünk meg
arról, hogy nem lennénk, ha
Isten nem akarta volna! Ezért
Merry Xmas helyett Merry
Christmas, azaz boldog kará-
csonyt minden kedves Olva-
sónak!

Major Zsolt
református lelkész

Bányai Ref. Gyülekezet



Közélet Szentpéteri
Krónika

5

VII. évfolyam 4. szám

Az időseket ünnepelték Sajószentpéteren
Reflektorfényben a szépkorúak

Valószínűleg mindenki ismer
legalább egy olyan idős embert,
aki családjától távol, egyedül él.
Nincs, aki meghallgassa, pedig
lenne mit mesélnie; nincs, aki
szóljon hozzá, pedig igényelné.
Valóban egy nap törődés elég
ahhoz, hogy ezek az emberek
ne érezzék úgy, hogy elrobogott
felettük az élet? Sajószentpéte-
ren a Területi Szociális Köz-
pontban úgy gondolják, hogy a

kellő figyelem a boldog öregkor
táptalaja. Az itteni idősek klub-
ja különböző érdekes progra-
mokkal csábítja aktív szórako-
zásra a város szépkorú lakóit.
Az idősek napját itt is megtar-
tották, igaz, kicsit rendhagyó
módon: majd' egy egész hónap-
ra kibővítve azt. Aleva Mihály-
né, az intézmény vezetője
elmondta, hogy a rendezvény-
sorozat október elsejével in-

1991-ben rendezték meg az ENSZ kezdeményezésére
először az idősek világnapját. Azóta minden évben októ-
ber elsején ünneplik a hatvan éven felülieket. Egy nap,
amikor a világ figyelme a szépkorúakra irányul. Egy nap,
amikor a rohanó életünkben időt fordítunk idős szü-
leinkre, nagyszüleinkre. Egy nap, amikor megköszönjük
életen át tartó munkájukat, amivel számunkra egyen-
gették az utat. Egy nap, amikor figyelünk rájuk, meghall-
gatjuk őket. Egyetlen nap.

dult. Igyekeztek úgy megszer-
vezni, hogy minden hétvégére
jusson valamilyen szórakoztató
program. Ezek persze nemcsak
a klubtagoknak szóltak, hanem
a város összes idős emberét szí-
vesen látták. Ők pedig jöttek is
szép számmal. Az egyhónapos
programsorozatot egy kiállítás-
sal nyitották meg. A TSZK
klub társalgószobájába a klub-
tagok segítségével egy paraszt-
házat rendeztek be a szervezők.
Itt minden régiséget korhűen
illesztettek bele a miliőbe. Az
idősek pedig a tárgyak hatására
felszabaduló emlékeikkel szó-
rakoztatták egymást. Felidéz-
ték például, hogy hogyan is kell
használni a mosófát, vagy mi is
az a köpülő. A sorozat követke-
ző programja a népdaléneklési
verseny volt, ahol mindenki
kedvenc dallamaival készülhe-
tett a megmérettetésre. Az áb-
rándosabb lelkű idősek számá-
ra mesemondó délelőttöt is tar-
tottak. Itt régi mesealakok tűn-
tek elő a feledés homályából,
hogy hősi cselekedetekkel fele
királyságokat nyerjenek, sárká-
nyokat nyakazzanak, és meg-
hódítsák a legkisebb királylá-
nyok szívét. A szervezők az
egészség megőrzésére is hang-
súlyt fektettek. Ennek égisze

alatt egy gyógyszerész tartott
előadást a különböző gyógynö-
vényekről, a házi patikák ter-
mékeinek helyes használatáról.
A rendezvényt az idősek napi
ünnepség koronázta meg, ami a
TSZK és a Sajószentpéteri
Kulturális és Sportközpont kö-
zös szervezésében valósult meg.
Az esemény teltház előtt
zajlott. Az idősek minden prog-
ramot szívesen fogadtak, és
aktív szerepet vállaltak a meg-
valósításukban. Érdemes meg-
említeni, hogy az élet a rendez-
vénysorozat befejeztével sem
állt meg a TSZK-ban. Ez töb-
bek között annak is köszönhe-
tő, hogy sok dolgozó szívén vi-
seli azt, hogy különböző prog-
ramokkal tartsa fenn az idősek
érdeklődését. Intézményvezető
asszony kiemelte ebben Ga-
lambné Bucsi Angéla szerepét,
aki szűnni nem akaró lelkese-
déssel és türelemmel talál ki
újabb és újabb szórakoztató
programokat. A klub társalgó-
jában jelenleg is áll egy csodála-
tos Betlehem, ami arra emlé-
kezteti a klubtagokat, hogy az
életben igenis vannak még cso-
dák. És bizony ezek nemcsak
egy napig tartanak.

Bájer MátéRendkívül jó hangulat uralkodott a nézőtéren

Hatalmas sikert aratott az óvodások műsora

Jancsó Dóra és Venczel Kovács Zoltán voltak
az est sztárvendégei
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Hétköznapi történet (?)

A Krónika hagyománya, hogy karácsony közeledtével
városunk közéletének szereplőit szólaltatja meg az
ünnepekről. Sok mindenkire sor került már az évek során,
nekem mégis hiányérzetem van: az olvasó eddig még nem
szólalt meg. Úgy gondolom, hogy ez ügyben egy négy
gyermeket nevelő édesanya, Bajnok Mária a
legilletékesebb.

akivel azóta is boldogan
élünk, a tőle született két gyer-
mekkel immár hatan.
- Meséljen a gyerekekről!
- Úgy szoktam mondani, hogy
összesen négy értelmes dolgot
csináltam életemben, ők azok.
A legidősebb Tibor, akire na-
gyon büszke vagyok, ugyanis a
Mórában végig kitűnő volt,
sőt, kétszer az Iskola Tanulója
is lett. Most Miskolcon az
Andrássy szakközépiskola
„Bosch”-osztályában tize-
dikes. Az iskola egyetlen jeles
tanulója volt, a három tanuló
egyike, aki egy félévre Bosch-
ösztöndíjat kapott, nem csoda,
hogy gépészmérnöknek ké-
szül, tele nagyszabású tervek-
kel. Krisztina kilencedikes,
kereskedelem-marketinget
tanul Miskolcon, a Szentpáli
szakközépiskolában. Aztán a
korban hosszú szünettel Baj-
nok Ariel következik, akiről
már többször azt hitték, hogy

tévedésből kétszer írtuk le a
vezetéknevét, vagy az Ariel
miatt azt, hogy lány. Ő most
kezdte az általános iskolát a
Mórában. A sort Botond Hu-
nor zárja, aki még óvodás.
- A hat embernek sok hely
kell. Hol laknak?
- A Margit kapuban, kis csalá-
di házban, és negyvenhét
négyzetméteren.
- Az bizony elég kevés. In-
kább azt kellene időnként
egy-egy kicsivel megnövelni,
mint némelyik politikusét.
- Néha bizony nagyon kevés,
de amikor a gyerekek csend-
ben tanulnak, játszanak a
helyükön, számomra még sok-
nak is tűnik, olyan nagy a
csend. Rólunk tudni kell,
hogy mozgalmas, néha kicsit
zajosabb, olyan olaszos típusú
családi életet élünk, nagy-
nagy szeretetben. A negyven-
hét négyzetméter ellenére
mindenkinek próbáljuk meg-
teremteni az intim szféráját,
ha más nem, hát kinek-kinek
az ágya a többiek számára
tabu. A gyerekek ezt megszok-
ták, mint ahogy azt is, hogy a
másik tulajdona is szent, nem
nyúlunk hozzá.
- Hogyan nevelik a négy
gyermeket: liberálisan vagy
tekintélyelv alapján?
- A gyerekeket partnerünknek
tekintjük, mindent megbeszé-
lünk velük, amit a koruknak
megfelelően jónak látunk.
Igyekszünk következetesek
maradni. Lehet, hogy szigorú-
an neveljük őket, de úgy tű-
nik , hogy ta lpraese t tek
lesznek, megállják a helyüket
az életben. Sajnos rossz ma a
világ, nagyon féltem őket.
A család kulcsszereplője ná-
lunk is én, az anyatigris va-
gyok, aki kezében tartja a dol-
gokat, a párom kicsit vissza-
húzódóbb alkat. Egyformán
szeretjük őket, kit ezért, kit
azért. Én úgy tekintek rájuk,
hogy ők egy egésznek a négy
darabja, amik egymás nélkül

- Sajószentpéter kisváros, de
azért nem annyira, hogy min-
denki ismerje a másikat,
mondjon hát néhány szót
magáról!
- Hőerőműben dolgozó szülők
gyermekeként Berentén szü-
lettem, s számomra ez a kis fa-
lu ma is a sokat jelent. Harag-
szom is a nagy változások mi-
att, rá sem ismerek, ellopták a
gyermekkorom. Itt jártam
óvodába, iskolába, majd a pá-
lyaválasztás hozott először Sa-
jószentpéterre: a 103. Számú
Szakiskolába jelentkeztem
esztergályos tanulónak.
- Egy lány miért akart eszter-
gályos lenni?

- Mert villanyszerelőnek nem
engedtek, féltek, hogy első al-
kalommal agyoncsap az áram.
Akkor mindenki vegyész és
varrónő akart lenni, én éppen
ezért az semmiképpen.
- Másodszor mikor került vá-
rosunkba?
- Ide jöttem férjhez, az első há-
zasságomból ide született két
gyermekem. Sajnos a házassá-
gunk tönkrement, tizenegy év
után mindenki számára az lett
a legjobb megoldás, ha elvá-
lunk.
- Aztán még egyszer férjhez
ment.
- Szerencsére nemsokára ráta-
láltam a jelenlegi páromra,

Beszélgetés Bajnok Máriával

2014. október-november-december

„A gyerekeket egyenrangú partnerként kezeljük” – mondja Mária
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VII. évfolyam 4. szám

mit sem érnének.
- Az élethez sajnos anyagiak
is kellenek.
- A párom a Boschban dolgo-
zik, gondolhatja, hogy nem
csillagászati fizetésért. Az én
bevételemet az anyasági támo-
gatás és a családi pótlék jelenti.
Amit tudunk, a ház körül meg-
termelünk, tyúkjaink is van-
nak, a kenyeret magam sütöm.
A legnagyobb fiam már nyári
munkát is végzett, az is segítség
volt neki és nekünk is.
- Itt vannak az ünnepek, ho-
gyan zajlanak Önöknél?
- A Télapó varázsa a kicsik szá-
mára még megvan, maguktól
tisztítják és rakják az ablakba a
csizmákat, amibe kerül azért
édesség. Azt tudják, hogy nem
szabad egy nap alatt megenni,
mert akkor másnapra nem jut,
így beosztják maguknak. Mi,
felnőttek legalább akkora iz-
galommal várjuk a Mikulást,

mint ők, hogy láthassuk csil-
logni a szemüket. A karácsony
nálunk huszonharmadikán
kezdődik, ekkor este-éjjel ál-
lítjuk fel a műfenyőt (az élőt
sajnáljuk, hogy kivágják),
hiszen ez az ajándék, amit a Jé-
zuska hoz. A fa egyszerű: saját
készítésű apróságok, emlék-
tárgyak kerülnek rá, a még
gyermekkoromból megma-
radt üvegdíszek mellé. Arra fi-
gyelünk, hogy minden évben
kicsit változzon, mindig új le-
gyen. A kicsiknek természete-
sen pár darab szaloncukor is
van rajta, olyan magasságban,
hogy le tudják csenni róla, s
azt másnap pótolhassuk.
A huszonnegyedike a kicsik
miatt mondhatjuk úgy, hogy
nem szent este, hanem szent
nap. Együtt vagyunk, valami
kis, főleg saját készítésű aján-
dékkal azér t meglep jük
egymást, annak ellenére, hogy

nálunk nem a nagy ajándé-
kozásról szól a nap, hanem a
szeretetről, és úgy, hogy ne
csak egy nap legyen a szeretet
ünnepe, hanem háromszáz-
hatvanöt. Ez a gyerekeknek
természetes, mint ahogy az is,
hogy ha valamilyen ruhát kell
venni nekik, és csak három-
ezer forint jut rá, akkor azok
közül kell választaniuk, ame-
lyek ennyibe kerülnek.
- Készül valami ünnepi menü
erre az alkalomra?
- A karácsony nem múlhat el
húsleves, töltött káposzta és
bejgli nélkül, de ilyen szem-
pontból sok karácsonyom van
egy évben, nekem mindig süt-
nöm-főznöm kell. Szerencsére
úgy neveltük a gyerekeket,
hogy nem válogatnak, min-
dent megesznek, amit készí-
tek nekik. Azt sosem szabad
megkérdeznem, hogy mit
főzzek, mert abból azt hiszem,

csak bajom lenne. A gyerekek-
nek megengedem néha, hogy
besegítsenek, ha olyan kedvük
van, a legkisebb is olyan szé-
pen pucol krumplit, hogy csu-
da!
- Önnek miből jut több: mun-
kából vagy szeretetből?
- Szerencsére, mindkettőből
jut bőven, de a sok vesződséget
olyankor ki ne felejtené el,
amikor a kicsi fia a két kezébe
fogja az édesanyja arcát, nagy,
fekete szemeivel mélyen a sze-
mébe néz, és azt mondja: „úgy
seletlek, te bölcs öleganyó”.
Magam is osztom azt a nézetet,
hogy a szeretet az egyetlen
dolog a világon, amiből minél
többet elpazarolunk, annál
több marad meg belőle. Ez a
történetünk a mai magyar
hétköznapok története, de
hogy hétköznapi-e, azt döntse
el a kedves olvasó!

Kiss Barnabás

ElSTARToltak

Az elmúlt években a Sajószentpéteri Városgondnokság
igazi foglalkoztatási központtá vált, így nem mellékes,
hogy az ott dolgozók milyen körülmények között töltik
mindennapjaikat, illetve az is lényeges, hogy a Startmun-
ka-programban, esetleg a hagyományos közfoglalkozta-
tásban résztvevők milyen körülményekkel találkoznak az
ideiglenes munkáltatójuknál. Örömmel jelenhetjük, a
körülmények látványosan javulnak.

résznél”, ahol egy elzárt és kü-
lön elektromos hálózaton
működő rendszer lett számuk-
ra ideiglenesen kialakítva.
Ennek a megoldásnak a célja,
hogy a két rész ne legyen távol
egymástól, és a napi kommu-
nikáció zavartalan maradhas-
son. Azáltal, hogy kifestett
irodákat kaptak, a költözés
két-három nap alatt lezajlott.
Ennyi idő elégnek bizonyult a
számítógépes rendszer beüze-
melésére is. Igazgató asszony
elárulta, hogy vendégként
vannak ugyan az épületben, de
ez nem okoz problémát. Azon-
ban némi nehézséget jelentett
és jelent, hogy az embereknek
nincsen tudomásuk a költö-
zésről. Pedig az információ
kikerült a Képújságba, a bejá-
rati ajtóra is kiplakátolták,
valamint a portszolgálaton is

tájékoztatják a lakosságot. Egy
ilyen méretű költözés persze
technikailag sem egyszerű.
Felmerültek logisztikai és
egyéb jellegű nehézségek is.
Fejtörést okozott például a
nem használt bútorok tárolá-
sa, hiszen olyan helyet kellett
találni a számukra, ahol nem
romlik az állaguk. A munka-
végzésben és a közfoglalkozta-
tásban mindezek ellenére sem
tapasztalható a változás, hi-
szen a munkások napi ütemét
nem zavarja a felújítás. A pro-
jektnek azt a részét, ami a Start
keretein belül zajlik, 2015. ja-
nuár 31-éig kell elvégezni.
A tervek szerint az önkor-
mányzat által finanszírozott
munkálatok ezzel párhuzamo-
san zajlanak.

Bájer M.

Sajószentpéter Városi Önkor-
mányzat támogatást nyert a
Start Közmunkaprogram ke-
retein belül az intézmény épü-
letének felújítására. Ennek
lényege, hogy a dolgozók higi-
énikus és egészséges munka-
körülményeinek biztosítása
érdekében a Városgondnok-
ság épületében új vizesblokk
és étkező kerül kialakításra.
A pályázati összegen felül az
önkormányzat támogatást
nyújt a villamoshálózat, a
gyenge- és az erősáram felújí-

tására, ennek keretében példá-
ul az irodai helyiségek világí-
tástechnikai berendezéseit
korszerűsítik. Antal Anitától,
a Városgondnokság igazgató-
jától azt is megtudhattuk, mi-
lyen nehézségekkel jár a fel-
újítás. A munkálatok idejére a
dolgozók nagy részének el
kellett hagynia az épületet.
A könyvelés, valamint az ügy-
félszolgálat az Okmány-
irodába került. A munkaügy
és a közhasznú iroda lent ma-
radt az úgynevezett „felolvasó

Felújítják a Városgondnokság épületét
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A siker: maga az ember
Portré: Fucskó Róbertné

Kicsit meglepődött, amikor
nem a szociális ellátó rendszer
helyzetéről, a kormány költ-
ségvetési terveiből kiolvas-
ható, nem sok reményre okot
adó változásokról, hanem saját
magáról kérdezem, hiszen erre
nem készült. A fentiekről saj-
nos lesz még alkalom vele be-
szélgetnünk, de az ügyek mö-
gött mindkét oldalon ott van
az ember, róluk sem szabad
megfeledkezni.
- Nyáron a képviselő-testület
„Sajószentpéter Város Köz-
szolgálatáért” kitüntetésben
részesítette, amelyhez a Kró-
nika és városunk minden pol-
gára nevében gratulálok.
- Köszönöm, nagyon jólesett,
hogy a munkám alapján érde-
mesnek találtak erre az elisme-
résre. Engem az elejétől kezdve
arra tanítottak, hogy az első az
ügyfél, igyekszem e szerint
dolgozni. A díj egyben figyel-
meztetés, hogy ezután is ma-
radjon töretlen a lendületem,
hiszen ha a bizalmat egyszer el-
veszítjük, akkor azt visszasze-
rezni szinte lehetetlen.
- Sok ember ügyes-bajos dol-
gait intézi, mégis keveset tu-
dunk Önről. Néhány szóban
változtatna ezen?
- Tősgyökeres sajószentpéteri
vagyok, itt születtem egyszerű,
de tiszteletre méltó emberek
gyermekeként, ide jártam álta-
lános iskolába. Ózdon a Köz-
gazdasági Szakközépiskolában
gyors-és gépírás, ügyviteli
ügyintéző képesítéssel 1989-

ben érettségiztem. 1996 óta tu-
lajdonképpen itt dolgozom (a
szükséges képesítések meg-
szerzésével) különböző mun-
kakörökben, majd 2011 nyará-
tól osztályvezetőként.
- Mi vonzotta erre a terület-
re?
- Elsősorban az, hogy embere-
ken segíthetek. Jó választás
volt, mai napig nem bántam
meg.
- Így viszont szinte naponta
kell nehéz élethelyzettel ter-
heltek ügyeit intéznie, ami
óhatatlanul megérinti az em-
bert.
- Legtöbbjük nehezen éli meg,
hogy a problémáját nem tudja
saját maga megoldani. Segíteni
viszont csak annak tudunk, aki
a sokszor meglévő szégyenér-
zetét legyőzve kéri is a segítsé-
günket. Ha idáig eljutottunk,
akkor nekünk mint idegennek
is megnyílik. Ahhoz, hogy se-
gíteni tudjunk, bizonyos mély-
ségig bele kell élni magunkat
az ő helyzetébe. Azt a határt,
hogy meddig, az aktuálisan ér-
vényes rendeletek szabják
meg, ugyanis a mi feladatunk a
törvények betartása, illetve be-
tartatása. Annyiban nehéz ez,
hogy mi, akik az államot kép-
viseljük, a személyes kapcsolat
miatt az akta mögött minden
esetben látjuk a nehéz emberi
sorsokat is.
- Mi van akkor, ha nyilván-
való, hogy az élettől, szándé-
kunktól finoman szólva kissé
távol áll ez a szabály?

A napokban látott napvilágot a KSH felmérésének ered-
ménye a háztartások életszínvonaláról, annak változá-
sairól. A számokból kiderül, hogy a magyarok nagyjából
harmada kirekesztettségben és szegénységben él, ezen
belül a 18 év alattiak veszélyeztetettsége még ennél is tíz
százalékponttal magasabb szinten van. Az adatok a mi
régiónkban élők számára már nem is meglepőek, az
ország jövője szempontjából viszont nagyon aggasztóak,
főleg a romló tendenciák miatt. Városunkban a rászorul-
takon az Igazgatási Osztály munkatársai igyekeznek leg-
jobb tudásuk szerint segíteni, a munkájukat Fucskó Ró-
bertné osztályvezető irányítja. Az alábbiakban őt szeret-
ném olvasóinknak bemutatni.

- Akkor is ugyanez a helyzet,
ugyanolyan tárgyilagos ésszel,
csak egy kicsit nehezebb szív-
vel kell esetleg nemet monda-
ni. Higgye el, hogy az emberek
ezt az elutasítást is megértik,
elfogadják, ha megfelelő for-
mában tudatjuk velük, és lát-
ják, hogy nem a mi jó szándé-
kunk hiányzik.
- Ha nem ezen a területen
dolgozna, mivel foglalkozna
szívesen, mi az álommun-
kája?
- Lehet, hogy furcsán hangzik,
de nekem ez – ha nem ezt csi-
nálhatnám, már nem is lennék
a közigazgatásban. Úgy érzem,
hogy negyedszázada jól dön-
töttem.
- Magánéletéről, családjáról
mit osztana meg velünk?
- Huszonöt éve a hivatás mel-
lett párt is választottam, s az
idő azóta bizonyította, hogy
azt is jól. Férjem csőszerelő, re-
mek ember, van türelme hoz-
zám. Sajnos sokat kényszerül
külföldön dolgozni, ez hosszú
idő távlatában olykor nehéz,
de sikerült megtalálnunk az
egészséges arányt a hazai és a
kinti munkavégzés között. A
két fiunk közül a nagyobb a
Miskolci Egyetemre jár, gé-
pészmérnöknek készül, épp
most van egy gyakornoki állás-
interjún. A kisebbik Kazinc-
barcikán a Szalézi gimnázium-
ban tanul, és nagyon szeret ol-
vasni. Mindhárom „fiú” jól be-
szél idegen nyelvet, úgyhogy
számomra adott a feladat.
- A díjátadáson elhangzott,
összeszedett beszédéből az
derül ki, hogy Ön is szereti az
irodalmat. Mit olvas szíve-
sen?
- E tekintetben „mindenevő”
vagyok, ugyanúgy jöhetnek a
klasszikusok, Tolkien, Rejtő,
bestsellerek, versek, mind-
egyik tökéletesen jó a szóra-
koztatásra, és az agyam mun-
kából való kikapcsolására.
- Mi az, amivel szívesen fog-
lalkozik még ezen kívül?

- Kis kertes házban lakunk, te-
hát mire az apró konyhakert-
ben minden szál gyomot egye-
sével kihúzgálok, tökéletesen
meg is nyugszom, regeneráló-
dok. Az egész család szeret
együtt főzőcskézni, én imádok
új recepteket kipróbálni. A két
menyem majd „örülni” fog ne-
kem, hogy elkényeztetem a
fiúkat, hisz ízlésük szerint
időnként többfélét is szoktam
főzni.
- Közeledik a karácsony. Van
ilyenkor állandó menü?
- Nálunk mikuláskor szoktak a
közeli rokonok összejönni, a
karácsonyt szűkebb családi
körben ünnepeljük. Nem ra-
gaszkodunk a tradicionális éte-
lekhez, időnként újítani is
szoktam.
Mi mással fejezhetném be a be-
szélgetést egy olyan emberrel,
aki a kitűzött céljának elérésé-
hez megtalálta a maga útját,
úgy érzi, hogy most jó helyen
van, és ki meri mondani, hogy
boldog is:
Kellemes ünnepeket, és még
sok boldog újévet kívánunk,
Éva!

Kiss B.

Júniusban az ünnepi
képviselő-testületi ülésen

2014. október-november-december
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VII. évfolyam 4. szám

Előítéletek nélkül
Muszlim kézben a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola

Így volt ez a sajószentpéteri
Pattantyús-Ábrahám Géza
Szakképző Iskola esetében is,
mely oktatási intézmény – az
edelényi Új Esély Oktatási
Központ Tagintézményeként
– szeptember 1-jétől a Gondos-
kodó Szeretet Szociális-Okta-
tási Szolgáltató Központ fenn-
hatósága alatt folytatja műkö-
dését. A Magyar Iszlám Közös-
ség (MIK) által alapított szol-
gáltató központ fejlődésére jel-
lemző, hogy tavaly szeptem-
berben már 2570 tanuló kezdte
az évet a szervezet irányításá-
val, most szeptemberben pedig
tovább növekedett ez a szám,
többek között a sajószentpéteri
oktatási intézmény diákjaival.
Városunkban az augusztus ha-
vi képviselő-testületi ülésen is
felszínre került e téma, s csak
tovább borzolta a kedélyeket a
Heti Világgazdaság (HVG)
augusztus 30-ai számában
megjelent „Allah hevében?”
című írás, amely több ponton
hamis állításokat tartalmazott,
minek következtében váro-
sunk polgármestere helyreiga-
zítási kérelemmel fordult az
újság főszerkesztőjéhez.
A cikkben az szerepel, hogy a
Gondoskodó Szeretet Szociá-
l i s -Oktatás i Szolgá l ta tó
Központ kereste meg az ön-
kormányzatot azzal, hogy át-
venné tőle a szóban forgó okta-
tási intézményt. Ez nyilván
nem lehet igaz, hiszen az egy-
kori 103-as, később Pattan-
tyús-Ábrahám Géza Szakkép-
ző Iskola 1990. június 21-étől
megyei fenntartásban műkö-
dött, 2013. január 1-jétől pedig

– a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központon keresz-
tül – az államhoz került. Ebből
következően Sajószentpéter
Város Önkormányzata semmi-
lyen döntési jogkörrel nem
rendelkezett a Pattantyús isko-
lával kapcsolatosan. Döntenie
a képviselő-testületnek a
925/116 hrsz-ú ingatlan hasz-
nálati jogáról kellett (ez az is-
kola tanműhelye), s ezt a dön-
tést a 2014. június 25-én meg-
tartott rendkívüli ülésen meg
is hozták, melynek értelmében
a Kandó Kálmán út 4. szám
alatt található tanműhely hasz-
nálati jogát a Gondoskodó Sze-
retet Szociális-Oktatási Szol-
gáltató Központ javára jegyez-
ték be. Dióhéjban tehát ennyi a
történet lényege, belülről
azonban biztosan másként él-
ték meg mindezt az iskola pe-
dagógusai és diákjai, így a mi-
nap bekopogtattam Szántai
Ibolya irodájának ajtaján, aki
hosszú évek óta áll a sajószent-
péteri szakiskola élén, szep-
tember elsejétől pedig az Új
Esély Oktatási Központ igaz-
gatóhelyettese itt, Sajószent-
péteren.
- Információim szerint az Ön
kezdeményezésére indult el
az a folyamat, minek eredmé-
nyeként egyházi fenntartásba
került a Pattantyús szakis-
kola.
- Pontosítok. Nem az én kez-
deményezésem volt, az egész
tantestület úgy gondolta, pozi-
tívan változtatná meg a helyze-
tünket, ha egyházi fenntartás-
ba kerülnénk. Persze nem
minden előzmény nélkül tör-

Manapság már fel sem kapjuk a fejünket, ha egy híradás
arról tudósít, hogy egyházi fenntartásba kerül vala-
melyik iskola. Az elmúlt években jelentősen felgyorsult
az a folyamat, aminek eredményeként ma már
megközelítőleg negyedmillió gyermeket oktatnak egy-
házi fenntartású intézmények. Megszoktuk tehát, hogy a
katolikus, a református, esetleg az evangélikus egyház
kezébe kerül egy-egy oktatási intézmény, amint azonban
az iszlám közösség áll a háttérben, máris felfokozott
érdeklődés övezi az adott iskola körüli történéseket.

tént mindez. Korábban mi a
kazincbarcikai Surányi Endre
Gimnázium, Szakképző Iskola
és Kollégium tagintézménye-
ként működtünk, s a székhely-
intézmény vezetése megkeres-
te a görög katolikus egyházat,
hogy esetleg nincs-e szándé-
kukban átvenni a Surányit, s
vele együtt természetesen min-
ket is. A görög katolikus egy-
ház vezetése egyértelműen
kinyilvánította, hogy nincs
ilyen szándékuk, így más
irányba kellett elmozdulnunk.
Az edelényi Új Esély Oktatási
Központtal korábban is jó kap-
csolatokat ápoltunk (több pro-
jekten közösen dolgoztunk),
hiszen rendkívül hasonló a
profilja a két oktatási intéz-
ménynek. Kézenfekvő volt te-
hát, hogy náluk kezdjünk in-
formálódni, hiszen ők már egy
évvel korábban a Gondoskodó
Szeretet Szociális-Oktatási
Szolgáltató Központ fenntar-
tásába kerültek, s az elmúlt 12
hónapban rendkívül pozitív
tapasztalatokat szereztek.
A tervünkkel elsőként a Kle-
belsberg Intézményfenntartó
Központ Miskolci Tankerüle-
tének igazgatójához fordul-
tunk, aki pedig a közoktatásért
felelős államtitkárasszonyhoz
irányított. Államtitkárasszony
(Hoffmann Rózsa) rendkívül
pozitívan állt a problémánk-
hoz, s május 30-án kelt levelé-
ben arról tájékoztatott ben-

nünket, hogy támogatja intéz-
ményünk egyházi fenntartásba
adását.
- Miként fogadták a szülők, a
gyerekek és a pedagógusok az
iszlám hátterű fenntartót?
- A szülők azt mondták, hogy
nekik az a fontos, hogy a gyer-
mekük továbbra is ebbe az ok-
tatási intézménybe járhasson,
a már megismert és elfogadott
pedagógusok tanítsák őket, s a
korábbi időszakra jellemző le-
hetőségeket kapják meg az is-
meretek megszerzésére. A gye-
rekek csupán azt kérték, hogy a
korábban kialakult közösségek
együtt maradhassanak, vagyis
ne kelljen nekik esetleg az ede-
lényi iskolába járniuk; a kollé-
gáknak pedig egyértelműen az
volt a véleményük, hogy
amennyiben a fenntartó egy-
ben hagyja a kollektívát, tehát
csak az iskolánk neve változik,
akkor mindenki szívesen ma-
rad, és folytatja a munkát. Azt
talán mondanom sem kell, az
aggodalmak alaptalanok vol-
tak, a Gondoskodó Szeretet
Szociális-Oktatási Szolgáltató
Központ ugyanis nem terve-
zett ilyen irányú változtatáso-
kat, sőt, kötelező vallásgyakor-
lat sincs, de bármikor helyet ad
szülői, tanulói kérésre bármi-
lyen felekezetű hitoktatásra.
Ilyen kezdeményezés, kérés
eddig nem érkezett hozzánk.

Sulyok Barnabás

Az elmúlt években folyamatosan karban tartották
az egykori Gedeon-kúria épületét
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rkérdésk

Ön 2015-ben
milyen műsorokat látna szívesen

a Sajó TV csatornáján?
Viszovszki-Tósa

Mariann

- Havonta két hetet töltök itt-
hon, és két hetet Ausztriában,
mivel ápolóként ott tudtam
munkát vállalni. Amikor vi-
szont itthon vagyok, igyek-
szem tájékozódni a városban
zajló eseményekről. Mondha-
tom, hogy a politikán kívül
minden érdekel. Szerencsére a
Sajó TV véleményem szerint
elfogulatlan műsorokat, ripor-
tokat közvetít. Szeretem a
Képújságot, mert abból meg-
tudhatom az aktuális progra-
mok időpontját és helyét, vala-
mint követhetem a helyi in-
gatlanpiaci helyzetet is. Ösz-
szességében elégedett vagyok
a városi televízióval, de ha le-
hetne még több helyi témáról
felvételt készíteni, vagy egy-
egy kardinális kérdésről vita-
műsort szervezni, az növelné a
nézettséget. Örömmel ven-
ném azt is, ha a kulturális mű-
sorok részletezése nagyobb
időkeretet kapna.

Anga Mária
- Van otthon kábeltévém, így

alkalmanként szoktam nézni a
városi tévét. Szeretem az óvo-
dásokról és iskolásokról szóló
összeállításokat, mivel ott ro-
kon gyerekek is feltűnnek.

A művészet közel áll hozzám,
ezért örömmel venném, ha
esetenként komplett színházi
közvetítés is műsorra kerülne,
természetesen felvételről. Más
kulturális műsorokat is szíve-
sen néznék, mert abban az
esetben, ha személyesen nem
tudok jelen lenni valamelyik
előadáson, a Sajó TV jóvoltá-
ból láthatnám az előadást.

Dudra József

- Lehet, hogy néhányan majd
elfogultnak tartanak, de 8
éven át voltam képviselő Sajó-
szentpéteren, és a helyi tévé-
sek munkájával mindig elé-

gedett voltam. A legkisebb
rendezvényeken is ott volt a
kamerájuk, és mindez igaz
napjainkra is. Emlékszem
persze arra is, hogy nehéz volt
az indulás, de fokozatosan be-
lelendültek, és ma elmondha-
tó, hogy jó színvonalon tudó-
sítanak a város különböző ese-
ményeiről. Sőt, azt sem hall-
gathatjuk el, hogy a kistérsé-
get is átölelik, különösen a
Pitypalatty-völgyben forgat-
nak sokszor. Persze ebben a
kategóriában az emberek min-
dig többet, több hírt szeretné-
nek, de egy közszolgálati csa-
torna nem a bulvár híreket
közvetíti. Ha már megkérde-
zett, persze hogy lenne javas-
latom a repertoár bővítésére.
Esetemben adódik a kérés arra
vonatkozóan, hogy bővülhet-
nének a vallási műsorok. A ró-
mai katolikus képviselő-testü-
let tagjaként több vallással
kapcsolatos anyagnak örül-
nék. Látom, hogy esetenként
alapfokú oktatási intézmé-
nyekből tudósítanak. Én sze-
mély szerint szomorúan vet-
tem tudomásul, hogy elvették
a várostól az iskolákat, és most
a KLIK-től kell engedélyt
kérni a forgatáshoz. Lehetne
még több aktuális közéleti
műsor, de biztosan sokan len-
nének kíváncsiak élő vitamű-
sorokra is. Arra gondolok,
hogy aktuális kérdésekről, új
önkormányzati határozatok-
ról tehetnének fel kérdéseket a
helyi polgárok, a stúdióból pe-
dig az illetékes városvezető –

önkormányzati vagy hivatali
elöljáró – adna választ a felve-
tésekre. Mivel a helyi televízió
és a Szentpéteri Krónika egy
vezetés alatt működik, a mű-
sorban meg nem válaszolt, ne-
tán kiegészítésre szoruló
magyarázatot az újságban le
lehetne közölni. Szerintem öt-
letem színesítené a helyi közé-
letet, és ha néha előfordulnak
homályos ügyek, azokat ilyen
módon egyértelművé lehetne
tenni.

Köves Hajnalka

- Egyik rendszeres nézője va-
gyok a Sajó TV-nek, ahol az is-
kolások bemutatásán kívül vé-
gig szoktam nézni a képviselő-
testületi üléseket is. Elégedett
vagyok a közvetítések színvo-
nalával, de engem a Képújság
tartalma és a hirdetések is
érdekelnek. Kedvelem a város
állapotáról készült anyagokat,
de itt hiányérzetem szokott
lenni. A mai fiatalok nem em-
lékezhetnek arra, milyen is
volt 20-40 évvel ezelőtt Sajó-
szentpéter, ezért jó lenne elő-
szedni az archív felvételeket,
amelyek összehasonlítási ala-

2014. október-november-december
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pul szolgálnának. Az időseb-
bekben mindez nosztalgiát
váltana ki, és biztos vagyok
benne, hogy örömmel tekinte-
nének vissza a múltba. Jó látni
a helyi fiatalok sporteredmé-
nyeit, de a sikerek nem jönnek
maguktól, ezért a kemény
edzések, gyakorlások bemuta-
tása is szóba jöhetne. Aztán
lehetne javítani a különböző
megítéléseken is a televízió se-
gítségével. Ilyen a közmunká-
sok elfogadása, akik nagyon
sokat tesznek, dolgoznak
azért, hogy szépüljön a város.
Aki valaha dolgozott, jól tud-
ja, hogy vannak munkaközi
szünetek, amikor nem törté-
nik konkrét munkavégzés.
Sokan ezt a kis szünetet veszik
alapul a közmunkások meg-
ítélésénél, és hangoztatják,
hogy azok az emberek csak
álldogálnak, vagy a lapát-
nyelet támasztják. Ha lehet, jó
lenne néhány olyan embert
bemutatni, akiknek évek óta
csak ez a foglalkoztatási forma
jut az ahhoz kapcsolt minimá-
lis fizetésért. Bemutathatnák
családjukat, életkörülményei-
ket és azt az élethelyzetet, ami-
be belekerültek. Mert ez lenne
a mérleg másik serpenyője.

Budai Zoltán

- Helybeliként sokszor a kép-
ernyőn keresztül követem a
város eseményeit, hallgatom
vagy olvasom a híreket, és né-
zem a testületi üléseket. Elkö-
telezett híve vagyok a sport-
nak, főként a labdajátékok-
nak, de sajnos jelenleg Sajó-
szentpéteren nem állunk jól
ezen a területen. Valamikor
fiatalabb koromban még fut-
balloztam a Borsodi Bányász-
ban, innen datálódik ez a
sportszeretet. Közel van vi-
szont Diósgyőr, ahol váloga-

tott futballisták rúgják a bőrt,
és sokan nem jutnak el a mecs-
cseikre. Ha lehetséges, a
DVTK mérkőzéseit felvétel-
ről lehetne közvetíteni, hiszen
Szentpéteren is sokan va-
gyunk a csapat törzsszurkolói,
a „B” közép tagjai. El tudnám
azt is képzelni, hogy a várost
részleteiben mutassa be a Sajó
TV. Egy közvetítő kocsival
járhatnák például a kieső ut-
cákat, hogy ne mindig csak a
központ kerüljön képernyőre,
és az ott élők elmondhatnák
konkrét problémáikat. Külö-
nösen az idősebbek és a moz-
gásukban korlátozottak néz-
nék ezeket a felvételeket, mert
ők helyzetükből adódóan szá-
mos utcába, városrészbe nem
jutnak el.

Király István

- Rendszeres nézője vagyok a
városi televíziónak, és azt sem
hallgatom el, hogy jó kapcso-
latot ápolok a médiában dol-
gozókkal. Sokszor találko-
zunk, mivel polgárőrként ott
szoktam lenni az események
biztosításánál. Elmondhatják,
hogy nemcsak nézőjük, ha-
nem kritikusuk is vagyok,
mert ha valami nem tetszik,
azt legközelebb a tudomásuk-
ra hozom. Az aktualitások
fontosak, mert a legtöbb em-
ber így szerez információt a
helyi eseményekről. Jó lenne
viszont, ha heti rendszeresség-
gel filmeket vetítenének, gon-
dolok itt a településünkről el-
származott Pécsi Sándor film-
jeire vagy olyanokra, amelyek
valamilyen szinten érintik
Sajószentpétert. A hosszú téli
estéken ezek jó szórakozást je-
lentenének. El tudnám kép-
zelni a város vezetőinek vagy
az országgyűlési képviselőnek
a televízióban történő meg-

szólaltatását is. A riporter kér-
déseit betelefonálókkal lehet-
ne bővíteni, akik érdeklődhet-
nének a térség aktuális dolgai-
ról, a pályázati lehetőségekről,
a fejlesztésekről, illetve az el-
maradt fejlesztések okáról. Ez
a műsor biztosan sok embert
ültetne a képernyő elé.

Kutas Zoltánné

- Jónak tartom a Sajó TV mű-
sorszerkezetét, mert abból
mindenki értesülhet a legak-
tuálisabb eseményekről. A he-
lyi információk általuk rend-
szeresen követhetők az óvodá-
tól a nyugdíjas klubig, a kultú-
rától a sporteseményekig. Raj-
tuk keresztül követjük a kép-
viselő-testületi üléseket, és így
szerzünk tudomást arról is,
hogy milyen kevés lehetősége
maradt az önkormányzatnak a
sok központi pénzelvonás
után. Talán szórakoztató mű-
sorokkal lehetne feldobni a
nézettséget, illetve vitaműso-
rok közvetítésével. Igaz, hogy
fulladt már közömbösségbe
közmeghallgatás is, de próbál-
kozni kell az információ-
áramlás növelésével.

Gyükér Károly

- Mondhatom, hogy nálunk
kötelező feladat a városi tele-
vízió nézése, hiszen sokszor
mutatnak benne óvodáról
vagy iskoláról készült riporto-
kat. Mindkét területen érin-
tettek vagyunk unokáink ré-

vén, és boldogok vagyunk,
amikor a televízióban is vi-
szontláthatjuk őket. Ezen kí-
vül onnan informálódunk
településünk eseményeiről is.
Elárulhatok még egy okot,
amiről ismerőseink már tud-
nak: hirdetjük a lakásunkat,
mert szeretnénk Budapestre
költözni gyermekeink után.
Az ingatlant a Képújságban is
meghirdettük, és várjuk az ér-
deklődőket. Amíg ez nem si-
kerül, szorgalmasan követjük
a Sajó TV-t, ahol jó lenne több
riportot látni a város állapotá-
ról, itt élő ismert embereket
lehetne bemutatni és megszó-
laltatni különböző kérdések-
ben.

Hornyák Attiláné

- Két lányom tagja a helyi ma-
zsorett csoportnak kadett, il-
letve junior kategóriában. He-
ti két edzésük van, ahol na-
gyon sokat dolgoznak. A tele-
vízióban rendre beszámolnak
fellépéseikről, sikereikről, ám
hogy mi van a jó eredmények
mögött, azt csak a szülők és a
pedagógusok tudják. El tud-
nám képzelni, hogy néha a fel-
készülésükről is beszámolna a
városi televízió, hogy ne csak a
csillogást lássák a nézők. Ta-
núsíthatom, hogy az országos
3. helyezés és a területi verse-
nyek győzelmei nem véletle-
nek. Ezen kívül érdekelnek a
városban történtek is, a politi-
ka kivételével. A közéleti ese-
mények, a fejlesztésekről szó-
ló beszámolók viszont leköt-
nek, ezért ezekről örömmel
látnék részletesebb tájékozta-
tást, illetve szerintem az aka-
dályok okainak taglalására is
sokan kíváncsiak lennének.

Kovács I.

VII. évfolyam 4. szám
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A tanítás volt az élete

Életének nagyobb részét Sajó-
szentpéteren töltötte, itt kezd-
te pályáját, és innen, az 1. Szá-
mú Általános Iskolából vonult
nyugdíjba 1982-ben, 37 év 71
nap szolgálati időt követően.
Büszke volt rá, hogy a '30-as
években Sajószentpéteren már
óvodába járhatott, amely intéz-
mény akkoriban még az or-
szágban is ritkaságszámba
ment. Szülei négy iskolatípus
közül az állami rendszerben
képzelték el gyermekük jövő-
jét, ezért ott járta ki a négy ele-
mit. Onnan Miskolcra, a Tóth

Pál Leánynevelő Iskolába ke-
rült, ahol nyolc év után érettsé-
gizett.
Három évvel ezelőtt készítet-
tem riportot Lojekné tanító
nénivel, aki annyi év után is
áradozott a miskolci intéz-
ményről, ahol szilárd fegyelem
uralkodott. Az ingázó gyere-
kekre nővérek vigyáztak, kí-
sérték a diákokat a vasútállo-
másról az iskolába, de az intéz-
mény pedagógusai a tartalmas
mindennapokat is megszer-
vezték. Az érettségi időszaká-
ban, 1945-ben érte el a front

Egyik legismertebb pedagógusát veszítette el városunk:
88 éves korában elhunyt sokak kedvelt tanító nénije, az
egykori 1-es számú iskola pedagógusa. Ahogyan aktív
munkássága során tette, nyugdíjban is a gyermekek ok-
tatását, fejlődését tartotta fontosnak, hiszen ez volt élete
értelme. A sors fintora, hogy éppen táncoktatás közben
érte baleset, az időskori combnyaktörés következmé-
nyei pedig végzetesek voltak. Lojek Lászlónét novem-
ber 21-én helyezték örök nyugalomra.

Miskolcot, repülőkről több-
ször bombázták a várost, ami
hátráltatta a tanulást is. Ennek
ellenére sikerrel vette az aka-
dályt, a következő évben pedig
a Miskolci Tanítóképző Inté-
zetben kapott szakképesítést
igazoló bizonyítványt. Előtte
már szerzett szakmai tapaszta-
latot, hiszen 1945. október 28-
án felvették helyettesítő neve-
lőnek a sajószentpéteri 1-es is-
kolába, ahol a végleges munka-
viszonyról szóló szerződést
1948. május 31-én kapta kéz-
hez. Ambícióban sosem szen-
vedett hiányt, és szinte nem
volt olyan feladat, amit el ne
vállalt volna. Szervezett és ve-
zetett színjátszó és tánc-
csoportokat, színdarabokat
tanított be diákjainak, és még a
Miskolci Nemzeti Színházban
is felléptek kis színészei. Hét-
végeken és iskolai szünetek-
ben túrákat szervezett a kör-
nyező hegyekbe, ahol kedvenc
tantárgyai, a földrajz és a test-
nevelés, vagyis a természet sze-
retete és a mozgás került
előtérbe.
Az '50-es évek politikája érzé-
kenyen érintette családját,
mert édesapja rákerült a kulák-
listára, mivel saját húsboltja és
néhány hold földje volt, amiért
börtönbe zárták. Szakmai élet-
útját ez az esemény sem törte
meg, eredményeit pedig felet-
tesei is kezdték elismerni. Így
került 1965-ben a miskolci
járásba szakfelügyelőnek. Azt
mondta, akkoriban olajozottan
zajlott az oktatás, a jól működő
folyamatokba felülről csak rit-
kán és kis mértékben nyúltak
bele. Komolyabb változások a
'70-es években kezdődtek,
amikor a modernizálás fejében
komplexebbé tettek néhány
tantárgyat. Nehéz lenne össze-
számolni, élete során hány ta-
nítványa volt, és sokuknak
már a nevét is elfelejtette.
Büszkén említette viszont
Kopcsik Lajos világhírű mes-
tercukrászt és dr. Csiba Gábor

megyei kórházi főigazgatót,
akikre örömmel emlékezett.
A jelentős pedagógusi tapasz-
talattal rendelkező tanítónő el-
ítélte az utóbbi két évtizedben
kialakult iskolai helyzetet,
amikor a tanároknak félniük
kell az agresszív szülőktől és
tanítványaiktól. Nem tudott
mit kezdeni azzal a kérdéssel,
hogy hová tűnt a pedagógusok
tisztelete.
Kitüntetései között megtalál-
ható az Oktatásügy Kiváló
Dolgozója, a Pedagógus Érde-
mérem, a Gyermekekért Ér-
demérem, de volt az Úttörő
Mozgalom Kiváló Dolgozója
is. Sajószentpéter Város Peda-
gógiai Díját, amit 2011-ben
vett át dr. Faragó Péter polgár-
mester úrtól, pályája megkoro-
názásaként értékelte. Örömét
fejezte ki amiatt, hogy annak
ellenére sem felejtették el egy-
kori lakóhelyén, hogy 18 évvel
ezelőtt fia kérésére Mályiba
költözött. Rendszeresen visz-
szajárt azonban Szentpéterre,
ahol egyik unokája, Nikoletta
él családjával, sőt, itt két déd-
unoka is várta. Időközben el-
veszítette férjét és mindkét
gyermekét, így utolsó éveit
menyével és unokájával, Nán-
dorral töltötte. Tőle tudtuk
meg, hogy a 88 évesen is aktív
nagyi három gyermeknek
táncoktatást tartott, amikor
egy rossz lépésnél elesett, és el-
tört a combnyakcsontja. Má-
lyiból a megyei kórházba ke-
rült, ahol sürgősséggel műteni
kellett. A műtét során előállt
vérveszteség és az azzal járó
stressz rossz hatással volt az
idős néni immunrendszerére,
így régóta meglévő pajzsmi-
rigy betegsége aktivizálódott,
és ez végzetesnek bizonyult.
Kórházi ágyán november 15-
én hunyt el, majd 21-én a sajó-
szentpéteri családi sírhelyben
helyezték örök nyugalomra.

Kovács István

Lojek Lászlóné
1926 - 2014

2014. október-november-december

Eltávozott Lojek Lászlóné
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Hagyományápolás már óvodás korban
A hagyományok, a szellemi és kulturális örökségek csak
úgy maradhatnak fenn, ha évről évre eljátsszuk, elmond-
juk, előadjuk őket. Őseink idején is szájról szájra terjedtek
a dalok, a mondák és a mesék, mégis tudta őket kicsi és
nagy. Ugyanígy van ez a jeles napokkal is, régen naptár
nélkül is tudták, mikor van itt a vetés és az aratás ideje.

megkóstolhatták a mustot is.
A második napon a Tücsök-
madár néptáncegyüttes volt a
vendégük, akik táncbemuta-
tót tartottak az ovisoknak.
Körmöndi Tamás táncpeda-
gógus népi táncházban moz-
gatta meg a gyerekeket, ahol
az egykori és a mostani óvodá-
sok együtt élvezhették a közös
programot.
Novemberben a Semmelweis
Utcai Tagóvoda Szent Márton
püspökről emlékezett meg. A
gyerekek az óvónők segítségé-
vel napokon át készültek no-
vember 11-ére. Előzetesen
különböző anyagokból és kü-
lönféle technikákkal ludakat
készítettek, és megismerked-
tek Márton püspök legendá-
jával, dalokat és népi játékokat
tanultak. A jeles napon a Mé-
hecske csoportban süteményt
készítettek, ahol a gyerkőcök
nagy örömmel vettek részt a
ludak megformázásában.
Délutánra benépesedett az
óvoda udvara, ahol különböző
dalokat és játékokat adtak elő.
Már sötétedett, amikor min-
denki megkapta az óvó nénik
által készített lampionokat, és
kezdetét vette a lampionos fel-
vonulás. A megfáradt vendé-
geket később libazsíros ke-
nyérrel kínálták, mert az tartja
a mondás, hogy aki Márton
napján nem eszik, az egész év-
ben éhezik.
Decemberben a Móra Ferenc

Utcai Tagóvodában Miklós
heti forgatagban vehettek
részt az érdeklődők. A rendez-
vény december elsejétől ötö-
dikéig tartott, s hétfőn egy
nyitó műsorral vette kezdetét,
méghozzá a Cica csoport jó-
voltából. A készülődés során a
verseken, dalokon, kikiál-
tókon keresztül megismer-
kednek a gyerekek a vásári
forgatag hangulatával, és ezt a
hangulatot a műsor alatt a
többieknek is átadják. A vásá-
ri hangulatnak ebben az idő-
szakban nagy jelentősége van,
hiszen a boltokat és a karácso-
nyi vásárokat járva szerezzük
be szeretteinknek a karácso-
nyi ajándékokat is. És talán
kevesen tudják, de a vásári
hangulat felidézése szorosan
kapcsolódik városunk törté-
nelméhez is. A középkorban
három országos vásárt rende-
zett Sajószentpéter, s az egyi-
ket éppen Szent Miklós nap-
ján, december 6-án. A forgatag
előtti hetekben ajándékgyárrá
alakul az óvoda: a portékákat
az óvónők és az ügyes kezű
szülők segítségével a gyerekek
készítik el. Az árusok is a gye-
rekek köréből kerülnek ki,
próbálják a vásárfiákat nép-
szerűsíteni. A rendezvény zá-
rásaként megérkezik a Télapó,
és átadja ajándékait a gyere-
keknek.

Románné

A Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvodában
évek óta nagy gondot fordí-
tanak az óvónők arra, hogy a
kicsikkel a jeles napokról
megemlékezzenek. Nemcsak
úgy, hogy az óvó nénik el-
mondják, hogy ez történt, ha-
nem több napon át különböző
programok segítségével a ki-
csik és a szülők aktív részvé-
telével, munkáltatásával hoz-
zák közelebb ezen elfeledett
napokat. A régi hagyományok
felelevenítése jó kezdeménye-
zés a közösség formálására, és
nagy öröm, hogy a szülők is

partnerek ebben.
A Sajószentpéteri Központi
Napközi Otthonos Óvodában
több éve megrendezésre kerül
az Őszi színes napok elnevezé-
sű program.
Ebben az évben kétnapos volt
a rendezvény, október 14-én és
15-én került megrendezésre.
Az első napon az őszi hagyo-
mányokat felelevenítve a
szüret témaköre került feldol-
gozásra. Az 1.sz. csoport adott
elő szüreti dalokból, versekből
összeállított műsort, ezt köve-
tően pedig közös szőlőprése-
léssel folytatták; a csöppségek

A Központi Óvodában az I-es csoport készült műsorral

Mielőtt besötétedett volna, a Semmelweis Utcai Tagóvoda udvarán
libás játékokat adtak elő a gyerekek

A Móra Ferenc Utcai Tagóvodában
vásári forgatag szemtanúi lehettünk
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NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM & ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

Megköszönve megrendeléseiket
és egész éves bizalmukat,

kellemes karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet kíván

a THERMO NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM
minden dolgozója!
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Keresztrejtvény

Vízszintes:
1. A karácsonyi ünnepkör záró napja. 9. Villamosság. 10.
Belga gyógyfürdő. 11. Tolsztoj személyneve. 12. Színész
formálja meg. 14. Dél-amerikai fátlan, füves síkság. 16.
Kövér. 17. A rénium vegyjele. 18. A magasból alászállít. 19.
A lantán vegyjele. 21. Ütőkártya a tarokkban. 23. Kanál
belseje! 24. Élénkvörös festékanyag. 27. Kosarat megtöltő.

Függőleges:
1. Cég. 2. Láncfonalat erősít. 3. Rendszer működési
hibája. 4. Kilométer. 5. Rendelési szám, röviden. 6.
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Szabványosító. 12. A kén-monoxid képlete. 13. Germán
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pénznem. 20. Angol sör. 22. Nem hiába kér. 25. Iljusin
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Rejtvényünk megfejtése a vízszintes 1. sorban található.
Ezt kell beküldenie az újság szerkesztőségébe nyílt
levelezőlapon vagy a szerkesztőség e-mail címére 2015.
február 28-ig. A helyes beküldők között egy 5000 Ft-os
könyvutalványt sorsolunk ki.

Cím: Sajó Televízió Nonprofit Kft. 3770 Sajószentpéter
Hunyadi u . 11 . E-mai l : sa jo tv@gmai l . com,
szentpeterikronika@citromail.hu.

Szeptember havi rejtvényünk helyes megfejtése: a
barátfalvi lévita. Köszönjük Olvasóink aktivitását!

A december 1-jén megtartott sorsoláson Fövenyessy
Pálnénak kedvezett a szerencse. Gratulálunk!
A nyeremény átvételéről később értesítjük.
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2015-ben is!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Legyen vásárlónk 2015-ben is!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és sikerekben

gazdag új évet kíván
az Új-Alapkő Kft.

minden dolgozója!

Ha profi munkára van szüksége,
ránk mindig számíthat: építőipari
kivitelezés, gépi földmunka,
épületbontás.

K A L Á S Z

T E R M É N Y - TÁ P

Megköszönöm egész évi vásárlásukat, kellemes karácsonyi
ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új évet kívánok!



Szentpéteri
Krónika 2014. október-november-december


